
 

 

  

ब्रिब्रिश पंतप्रधान थेरसेा मे नोव्हेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर 

०१. ब्रििनच्या पंतप्रधान थेरमेा मे भारताचा दौरा करणार आहेत. लघू आणण मध्यम उद्योगांच्या प्रततब्रनधींच्या 

णशष्टमंडळासह थेरसेा मे भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. यरुोब्रपयन यबु्रनयनमधून बाहेर पडल्यानतंर ब्रिब्रिश 

पंतप्रधान पब्रहल्यांदाच यरुोपबाहेरील देशाचा दौरा करणार असल्याने हा दौरा महत्त्वपूणण असणार आहे. 

 

०२. यरुोब्रपयन यबु्रनयनमधून बाहेर पडल्यामुळे ब्रििनमधील अनेक कंपनयांना नव्याने करार करायला लागणार 

आहेत. त्यामुळेच मे भारत भेिीवर येणार असल्याचे त्यांच्या कायाणलयाकडून सांगण्यात आले आहे. ६ ते ८ 

नोव्हेंबर या दरम्यान मे भारत दौऱ्यावर असणार आहेत. 

 

०३. ‘िेक्झिि’ची प्रब्रिया अद्याप सुरू आहे. ही प्रब्रिया पूणण िाल्याणशवाय ब्रििनसोबत ब्रिपक्षीय करार करणार 

नसल्याची भूब्रमका काही देशांनी घेतली आहे. त्यामुळे ब्रििनमधील अनेक कंपनयांसमोर आर्थथक संकि ब्रनमाणण 

होण्याची शझयता आहे. याच कंपनयांच्या प्रततब्रनधींसोबत थेरसेा मे नोव्हेंबरमध्ये भारताचा दौरा करणार आहेत. 
 

०४. कार्डडफक्थथत सायबर सुरक्षा कंपनी जिओलांग, बायोमास उिाण के्षत्रातील िोफण िेक, हाय िेक वायरलेस 

क्थििि लाईि यंत्रणा के्षत्रातील िेलेनसा या कंपनयाचें पदातधकारी थेरसेा मे यांच्यासोबत भारताच्या दौऱ्यावर 

येणार आहेत. 

 

०५. थेरसेा मे त्यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेि घेणार आहेत. यावेळी दोनही देशांच्या 

प्रमुखांच्या हथते नवी ब्रदल्लीतील ततं्रज्ञान पररषदेचे उद्घािन होणार आहे. 
 

 

 

भारत-रणशया सवाणतधक महागड्या पाईपलाईनची ब्रनर्ममती करणार 

०१. भारत आणण रणशया िगातील सवाणत महागड्या पाईपलाईनची ब्रनर्ममती करणार आहेत. सायबेररयातून 

नसैर्मगक वायू वाहून आणण्यासाठी या पाईपलाईनचा वापर करण्यात येणार आहे. ही पाईपलाईन तब्बल 
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४,५०० ते ६,००० ब्रकलोमीिरची असेल. गॅस वाहून आणणारी ही पाईपलाईन ब्रहमालयातून उत्तर भारतात 

येईल. 

 

०२. सवाणतधक उिाण वापरात भारताचा िमांक िगात ततसरा आहे. त्यामुळेच कें द्र सरकार थेि रणशयातून 

नसैर्मगक वायू पाईपलाईनच्या माध्यमातून देशात आणणार आहे. मात्र इतकी मोठी पाईपलाईन उभारताना अनेक 

अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. 
 

०३. रणशयन कंपनी गॅिप्रोमसोबत भारताने पाईपलाईनसाठी करार केल्याची माब्रहती इिंीब्रनयसण इतंडया 

ललब्रमिेडने ब्रदली आहे. ६,००० ब्रकलोमीिरच्या या पाईपलाईनसाठी २५ अब्ि डॉलर इतका खचण अपेतक्षत 

असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या करारात ओएनिीसी ब्रवदेश ललब्रमिेड, गेल इतंडया ललब्रमिेड आणण पेिि ोनेि 

एलएनिी यांचा समावेश करण्याचा प्रथताव देण्यात आला आहे. 

 

 

 

खाणींतील अवैध खननावर उपग्रहांची निर 

०१. नसैर्मगक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या देशातील खाणींच्या पररसरात होणाऱ्या अवैध खनन कामांचा 

छडा आता उपग्रहाच्या माध्यमातून लावण्यात येणार आहे. आि ब्रदल्लीत याबाबतच्या 'मायननग सर्व् व्हलनस 

प्रणाली'चे म्हणिेच 'एमएसएस'चे उद घािन िाले.  

 

०२. 'एमएसएस'च्या चाचणी तत्त्वावर घेतलेल्या उपग्रह छायतचत्रांत देशातील खाणींच्या पररसरात २९६ 

ब्रठकाणी संशयाथपद खनन चालू असल्याचे आढळले. यात महाराष्टि ातील आठ खाणींचा समावेश असून, मध्य 

प्रदेशातील सवाणतधक ४६ ब्रठकाणी असे खनन सुरू असल्याचे प्रथमदशणनी आढळले आहे. 

 

०३. उपग्रहािार ेज्या खाणींच्या प्रत्यक्ष खननके्षत्राच्या बाहेरच्या ५०० मीिर पररसरात असे अवैध खनन सुरू 

असेल त्याबाबत कें द्र राज्य सरकारला व संबतंधत जिल्हातधकाऱ्यांना कळब्रवणार आहे. त्यानतंर त्यांनी प्रत्यक्ष 
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घिनाथथळी िाऊन पाहणी करावी व सात ब्रदवसांत संबतंधत मोबाईल ऍपवर कारवाईची माब्रहती द्यावी असे 

सांगण्यात आले.  

 

०४. बेकायदा खाणकाम करणाऱ्यांचे उद्योग चव्हाट्यावर आणण्यासाठी ब्रवकजसत केलेल्या या नव्या 

प्रणालीसाठी अहमदाबादच्या भाथकराचायण इक्नथिट्यूिने एक मोबाईल ऍप ब्रवकजसत केले असून, त्याच्या 

माध्यमातून उपग्रहािार ेघेतलेल्या तचत्रांवर त्या त्या खाणींचे नकाशे सुपर इपंोि केले िातील. हदैराबादेत 

याबाबत कें द्रीय ब्रनयंत्रण कक्ष ब्रनमाणणाधीन आहे.  

 

०५. देशात सुमार े३८१२ मोठ्या खाणी आहेत. त्यातील १७०० खाणी सुरू असून, बाकीच्या बदं आहेत. 

'एमएसएस'च्या यंत्रणेत िम्मू-काश् मीर व तब्रमळनाडू वगळता २६०० खाणींचा समावेश केला गेला आहे.  

 

०६. तडसेंबरपयंत छत्तीसगड, तेलंगण व हररयानातील छोट्या खाणी उपग्रहाच्या रडारवर आणण्याचाही मनोदय 

आहे.  

 

 

 

भारत ही सवांत 'मुक्त' अथणव्यवथथा 
०१. आर्थथक सुधारणांचे पररणाम आता ब्रदसायला लागले असून, आर्थथक वाढीचा वेग वाढण्याबरोबरच 

भारताचा आता िगातील सवाणतधक मुक्त देशांच्या अथणव्यवथथांमध्ये समावेश िाला आहे.  

 

०२. वथतू आणण सेवाकर कायद्यामुळे व्यापार करणे आणखी सुलभ िाले असून, बॅकंांच्या 

ब्रदवाळखोरीसंबंधीच्या कायद्यामुळे अडचणीत आलेल्या कंपनया आणण आर्थथक संथथांना मदत िाली आहे. 

व्यापारानुकूलतेच्या बाबतीत िागततक बॅंकेने तयार केलेल्या देशांच्या िमवारीमध्ये भारत ३९ व्या थथानी 

पोचला आहे.  

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

०३. परकीय गुंतवणकुीवर घालण्यात आलेली मयाणदा सरकार सातत्याने कमी करत असून, यामध्ये संरक्षण 

आणण आयरु्मवमा कंपनयाचंाही समावेश आहे. अथण मंत्रालयाने प्रजसद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ९० िके्क 

के्षत्रांतील आर्थथक गुंतवणूक ही आपोआप होईल. यामुळे परकीय कंपनयांचा वेळ वाचणार आहे. 

 

०४. िूनमध्ये संपलेल्या ततमाहीमध्ये आर्थथक वाढीचा वेग ७.६ िझ झ यांवरून ७.१ िझ झ यांवर आला असला, 

तरीसुद्धा आणशयातील ततसरी सवांत मोठी अथणव्यवथथा असणाऱ्या भारताच्या आर्थथक वाढीचा आलेख 

उंचावतच राहणार आहे. ब्रनयोिनकत्यांना देशाचे सकल राष्टि ीय उत्पन्न ७.६ िझ झ यांवरून ८ िझ झ यांवर िाईल 

असे वािते. 

 

 

 

सौरभ वमाण अजिझय 

०१. दखुापतींचे आव्हान पेलत भारताच्या सौरभ वमाणने चायनीि तपेैई थपधेत िेतेपदावर नाव कोरत यशथवी 

पुनरागमन केले. अंततम लढतीत ततसऱ्या गेमपयंत लढत रगंतदार होती.  

 
 

०२. खांद्याच्या दखुापतीमुळे मलेणशयाच्या डॅरने ललयूने माघार घेतल्यामुळे सौरभला ब्रवियी घोब्रषत करण्यात 

आले. सामना थांबवण्यात आला तेव्हा सौरभ १२-१०, १२-१०, ३-३ असा आघाडीवर होता. बेक्ल्ियम 

आणण पोलंड थपधेत सौरभला उपब्रविेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. 
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राज्यात लवकरच ६३ हिार घराचंी ब्रनर्ममती 
०१. राज्यात 'सवांसाठी घर'े या कें द्राच्या योिनेअंतगणत सुमार े६३ हिारांपेक्षा िाथत घरांच्या ब्रनर्ममतीस 

लवकरच सुरवात होत आहे. राज्याच्या गृहब्रनमाणण ब्रवभागाने पाठब्रवलेले २४ प्रकल्प कें द्र सरकारने मंिूर केले 

आहेत. या घरबांधणीसाठी आवश् यक असणारी ब्रठकब्रठकाणची िमीनही संपाब्रदत करण्याचे काम यदु्धपातळीवर 

सुरू आहे.  

 

०२. पंतप्रधान आवास योिनेअंतगणत 'सवांसाठी घर े२०२२' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला िात आहे. 

यासाठी राज्यातून कें द्र सरकारकडे गृहब्रनमाणण प्रकल्पाचे प्रथताव मंिुरीसाठी पाठवले आहेत. राज्यातील १४२ 

शहरांमध्ये या योिनेखाली घर ेबांधण्यात येणार आहेत.  

 

०३. ही घर े'म्हाडा', 'एमएमआरडीए', 'जसडको' याबरोबर थथाब्रनक थवराज्य संथथामध्ये महानगरपाललका, 

नगरपाललका, नगर पररषदा यांच्या वतीने उभारण्यात येणार आहेत. 

 

०४. या योिनेची अंमलबिावणी चार प्रकार ेकरण्यात येत आहे. यामध्ये िोपडपट्टी पुनवणसन करणे, 

घरबांधणीस व्याि अनुदान देणे, परवडणारी घर ेबांधताना संयझु त भागीदारीतून प्रकल्प उभारणे, तसेच लाभाथी 

थवतःच्या िागेत बांधकाम करू शकतो.  

 

०५. मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे, नपपरी-चचचवड िोपडपट्टी पुनवणसन प्रकल्पातून घर ेउभारण्यात येणार आहेत, 

तर व्याि अनुदानात लाभाथी बॅकेंचे किण काढणार असून, त्याचे व्याि सरकार देणार आहे. 

 

०६. 'सवांसाठी घर'े या योिनेत कें द्र सरकार एक ते दोन लाख रुपयांच्या आसपास, तर राज्य शासनाचे एक 

लाख रुपये असे अनुदान लाभाथींना देणार आहे. यामध्ये आर्थथक व दबुणल घिकांसाठी ३० चौरस मीिर 

(३०० चौरस फूि) आकाराचे घर बांधण्यात येणार आहे.  

 

०७. यासाठी आवश् यक ती िागा महसूल ब्रवभागाकडून एक रुपया असे नाममात्र भाडे करार आकारून घेण्यात 
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येणार आहे. लाभाथी वैयब्रक्तक मालकीच्या िागेत ३०० चौरस फुिांचे पझ के बांधकाम करू शकेल. यासाठी 

त्यास कें द्र व राज्याच्या वतीने असलेले अनुदान देण्यात येईल. 

 

०८. राज्यात आतापयंत २४ प्रकल्पांतगणत ६३ हिार २८२ घर ेबांधण्याची प्रशासकीय प्रब्रिया पूणणत्वास आली 

आहे. मुंबईत "म्हाडा‘ आणण "जसडको‘ घरांची ब्रनर्ममती करणार आहे. यासाठी िागाचंा या संथथांनी घेतला 

आढावा आहे. भूखंड ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे. 

 

 

सागरी तांदळाच्या उत्पादनात चीनचा पुढाकार 

०१. चीनने सागरी तांदळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले असून त्यात शााँगडााँग प्रांतात 

नवीन संशोधन संथथा सुरू केली आहे. तीन वषांत निंगडाव येथील सागरी तांदळू संशोधन व ब्रवकास कें द्र 

सागरी तांदळाचे उत्पादन २०० ब्रकलोंनी वाढवणार आहे. हे प्रमाण ६६६ चौरस मीिरच्या तुलनेत 

आहे. चीनमधील संकररत तांदळाचे िनक यआुन लााँग नपग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्प राबवला िात आहे.  
 

०२. िंगली सागरी तांदळू खारि व अल्कलाइन िब्रमनीत येतो व तेथे नद्या िुळत असतात. तांदळाची ही रोपे 

कीिकांना व रोगांना प्रततकार करतात त्यांना खते लागत नाहीत. त्यांचे उत्पादन केवळ ७५ ब्रकलो असते.  
 

०३. निंगडाओ संशोधन कें द्राने या तांदळाच्या नवीन प्रिाती तयार केल्या असून त्यामुळे सागरी िलात 

तांदळाचे उत्पादन वाढणार आहे. एकूण १४.८६ दशलक्ष डॉलसणची मदत यासाठी देण्यात आली असून दोन 

हेझिर सलाइन-अल्कलाइन िब्रमनीवर त्याची लागवड बगंालच्या उपसागरात जियांगिो येथे केली िाईल. हा 

दसुरा प्रयोग असणार आहे. यात २ अब्ि यआुनची गुंतवणूक असेल.  
 

०४. गेल्या काही दशकात तचनी वैज्ञाब्रनकांनी यआुन यांच्या नेतृत्वाखाली सागरी तांदळाच्या ब्रनर्ममतीसाठी प्रयत्न 

सुरू केले आहेत. साधारण ६५ िके्क तचनी िनतेचे तांदळू हे पूरक अन्न आहे. अन्न सुरके्षच्या दृब्रष्टकोनातून 

चीनचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला िात आहे. सागरी िलात तांदळाचे उत्पादन घेतले िाणार असल्याने एकूण 

उत्पादन वाढणार आहे त्यामुळे मोठय़ा लोकसंख्येला अन्न परुवण्यात मदतच होणार आहे. 
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